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RESUMO 
 

 

Este trabalho tem como objetivo realizar um mapeamento e traçar o perfil da 
mortalidade materna por microrregião de saúde do Ceará no período de 1997 a 
2008, a partir da base de dados da SESA-1997-2008 e SIM-Sistema de mortalidade 
materna – M.S. A partir do QL (Quociente de Localização) que funciona como um 
indicador situacional, é possível qualificar a mortalidade materna do ponto de vista 
da demanda e da oferta por serviços de saúde. As estatísticas que representam 
demanda por saúde são: percentual de óbitos de mães em idade gestacional de 
risco e percentual de óbitos por causas evitáveis. Já as estatísticas que representam 
oferta de saúde são: percentual de óbitos com atendimento hospitalar e percentual 
de óbitos em que ocorreu a transferência da gestante para outras unidades de 
saúde. A variável percentual de óbitos com consultas de pré-natal adequado, 
realizadas no período gestacional pela mulher, está relacionada diretamente à oferta 
e demanda por serviços de saúde. Conclui-se que a mortalidade materna entre as 
microrregiões ainda apresenta-se alta e com uma grande variação regional. 
Destacam-se as microrregiões de Caucaia e Crateús, que apresentaram situações 
relativas piores tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda.  
 
Palavras-Chave: Mortalidade Materna, QL (quociente de localização), Microrregiões 
do Ceará. 
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ABSTRACT 
 
 
This work aims to map and to trace the profile of maternal mortality by micro-regions 
of health in the state of Ceará in the period from 1997 to 2008, according to the 
database of SESA-1997-2008 and SIM- maternal mortality system- M.S. Based on 
the LQ (location quotient) that works as situation indicator, it is possible to qualify the 
maternal mortality in terms of the demand and supply of health services. The 
statistics that represent health demand are: percentage of death in mothers in a 
gestational age risk group and percentage of death by avoidable causes. The 
statistics that represent health supply are: percentage of death with hospital care and 
percentage of death where the mother was transferred to other health units. The 
variation of the percentage of death with proper prenatal appointments during a 
women’s pregnancy is directly related to the demand and supply of health services. 
In summary, the maternal mortality among the micro-regions of Ceará is still high and 
presents a big regional variation. The micro-regions of Caucaia and Crateús stand 
out among the others for presenting worst situation in the demand as well as in the 
supply of health services. 
 
Keywords: Maternal Mortality, LQ (location quotient), Micro-regions of Ceará. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 
A gestação e o parto, em algumas sociedades, são considerados como 

um processo normal fisiológico, pelo qual passa a maioria das mulheres, ou ainda, 

como uma situação normal, uma espécie de ritual que a maioria das mulheres 

obedece em determinado tempo. O estado grávido-puerperal segundo Alvarez-

Bravo (2001) destaca-se como um processo fisiológico que, não obstante, produz 

modificações físicas, fisiológicas e psicológicas no organismo materno, cuja 

natureza o coloca a um passo do patológico e se abandonado, cai, facilmente, na 

doença ou complicações e, às vezes, na morte.  

 

A partir do período industrial as experiências do parto sofreram 

transformações e deixaram de ser um evento natural e íntimo na vida das mulheres, 

para serem vivenciadas de maneira pública, com a presença de outros atores 

sociais. Este fato foi associado à necessidade político-econômica de garantir 

exércitos de trabalhadores, passando então a obstetrícia a firmar-se como matéria 

médica, evidenciando-se as primeiras ações e intervenções voltadas ao nascimento 

(BRASIL, 2001 apud SOBREIRA, 2005). 

 

A Organização Mundial de Saúde- OMS na 10ª revisão da Classificação 

Internacional de Doenças (CID 10), em 1994, define a morte materna como: 

 
“a morte de mulheres durante a gestação ou dentro de um período de 42 
dias após o término da gravidez, devida a qualquer causa relacionada com 
ou agravada pela gravidez ou por medidas tomadas em relação a ela, 
porém não devidas a causas acidentais ou incidentais”.  

 

A taxa de mortalidade materna é expressa para cada 100.000 nascidos 

vivos em um determinado local e período. A organização mundial de Saúde definiu 

parâmetros para se avaliar as taxas de mortalidade materna encontradas entre os 

diversos países considerando-se: Baixa – até 20/100.000 nascidos vivos (NV); 

Média- de 20 a 49/100.000 NV; Alta - de 50 a 149/100.000 NV; Muito alta- maior que 

150/100.000NV.  
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O nível de mortalidade materna de uma região pode representar 

diretamente o grau de desenvolvimento econômico e social desta, pois reflete, entre 

outras coisas, a baixa qualidade de vida das famílias, o sofrimento da orfandade 

onde ocorreram os óbitos maternos, o analfabetismo, a baixa renda e o limitado 

acesso a serviços de saúde, e a própria precariedade destes. É preciso, portanto, ter 

informações sobre níveis e tendências da mortalidade materna, não somente pelo 

que ela estima sobre os riscos na gravidez e no parto, mas também pelo que 

significa sobre a saúde, em geral, da mulher e, por extensão, seu status social e 

econômico (WHO/UNICEF, 1996:2).  

 

Segundo dados oficiais do Ministério da Saúde, em 2002 ocorreram no 

Brasil mais de 2.000 óbitos de mulheres por complicações na gravidez, aborto, parto 

e pós-parto e mais de 38.000 óbitos de crianças com até 28 dias de vida. No Ceará, 

no mesmo ano, foram registradas cerca de 120 mortes maternas e de 1.500 

crianças. 

 

A mortalidade materna tem sido objeto de inúmeros estudos nas diversas 

áreas, principalmente no que se refere à investigação de seus principais 

determinantes. Estudos de natureza ecológica com informações agregadas 

procuram identificar estes determinantes da mortalidade materna em modelos 

estatísticos de correlação, enquanto estudos epidemiológicos ao nível micro 

procuram identificar os principais determinantes pelas causas médicas específicas, e 

a partir destes correlacioná-los aos fatores sócio-ambientais.  

 

A mortalidade associada ao ciclo gravídico-puerperal e ao aborto, por 

exemplo, representam cerca de 6% dos óbitos de mulheres de 10 a 49 anos no 

Brasil, sendo de extrema relevância por estar relacionada a eventos naturais 

(gravidez e parto) e pode ser evitável em mais de 95% dos casos, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Neste sentido, a identificação do perfil 

epidemiológico da mortalidade materna em uma determinada região é importante 

para balizar os tipos de políticas de saúde que são mais adequadas à região. Sendo 

assim, é relevante identificar o perfil da mortalidade materna para as microrregiões 

de saúde do Estado do Ceará no período de 1997 a 2008. 
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Embora as microrregiões de saúde tenham sido criadas no processo de 

descentralização dos serviços de saúde para melhorar o sistema de referências no 

atendimento intermunicipal, pouco tem sido feito para identificar o perfil da 

mortalidade materna a este nível de agregação. O motivo para isto é que a própria 

estimação da taxa de mortalidade materna ao nível estadual é falha uma vez que 

ocorre um elevado nível de subnotificações de mortes e nascidos vivos, 

especialmente em regiões menos desenvolvidas. No Brasil, o Sistema de 

Informação sobre Mortalidade (SIM), por exemplo, tem cobertura estimada de 85% 

dos óbitos ocorridos em todo o país, segundo dados demográficos, e com 

características heterogêneas onde as regiões Norte e Nordeste possuem um nível 

de cobertura abaixo da média nacional. 

 

No intuito de investigar o perfil da mortalidade materna ao nível de 

microrregião de saúde esta dissertação procura amenizar o problema da 

subnotificação de duas maneiras.  A primeira agregando as mortalidades através do 

tempo, distinguindo dois períodos em estudo, dado a disponibilidade de 

informações: 1997-2002 e 2003-2008. Esta agregação temporal permite que se 

investigue por microrregião um maior número de casos, aumentando as chances de 

estimar percentuais de mortalidades específicas mais precisas.  

 

A segunda é utilizando um indicador comum em estudos de economia 

regional, a saber, o quociente de localização (QL). Este indicador normalmente é 

utilizado para medir o grau de especialização (comparativo) de uma microrregião em 

um determinado tipo de atividade econômica. No contexto da mortalidade materna, 

procura-se fazer um comparativo da intensidade da mortalidade por diversos tipos 

entre as microrregiões do Ceará.  

 

Portanto, esta dissertação utiliza conceitos da economia regional para 

estudar o perfil e a evolução da mortalidade materna entre as microrregiões de 

saúde do Estado do Ceará, fazendo uso da base de dados da Secretaria de Saúde 

do Estado.  

 

Esta dissertação está dividida em mais cinco seções além desta primeira 

introdutória. A segunda seção trata da situação da mortalidade materna no Estado 
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do Ceará por meio de sua série histórica, como também evidencia o diferencial que 

ocorre entre as microrregiões de saúde. A terceira seção expõe alguns estudos de 

referência sobre o perfil da mortalidade materna e as principais causas do óbito 

materno e demonstra a discrepância da mortalidade materna nos países 

desenvolvidos e em países subdesenvolvidos. A quarta seção efetua um estudo das 

estatísticas no tocante à oferta e à demanda por serviços de assistência à saúde, e 

faz uso do quociente de localização (QL) para identificar cada um destes problemas 

nas microrregiões, já que o QL é um indicador de situação e qualificador da 

mortalidade materna do ponto de vista da demanda e da oferta por serviços de 

saúde. Na quinta seção apresentam-se as conclusões e sugestões.  
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2. SITUAÇÃO ATUAL DA MORTALIDADE MATERNA NO CEARÁ  
 

 

No Ceará, o Comitê Estadual de Prevenção da Mortalidade Materna foi 

lançado em 1993. Desde então, muito tem sido feito com foco na vigilância 

epidemiológica do óbito materno, na organização das redes de serviços e na 

organização dos comitês regionais e municipais de prevenção. Deste modo, tem 

sido possível à gestão estadual monitorar e avaliar a tendência deste indicador, e 

principalmente, fortalecer ações de enfrentamento, tornando-as prioritárias, como 

vem ocorrendo na gestão iniciada em 2007.  

 

A série histórica apresentada no GRÁFICO 1 permite vislumbrar que a 

média da razão da mortalidade materna no período (1997 – 2008) situou-se em 79,1 

óbitos por cem mil nascidos vivos em 2008, mostrando que muito ainda deverá ser 

feito para o alcance do nível aceitável pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

que é de 20 óbitos maternos por cem mil nascidos vivos.  

 

A velocidade de diminuição do nível de mortalidade está correlacionada 

com o perfil da mortalidade materna, o que pode ser crucial para uma melhor 

utilização das políticas públicas de saúde também ao nível das microrregiões de 

saúde.  
 

Gráfico 01 - Número de óbitos e Razão de Mortalidade Materna (RMM) - Ceará, 1997 a 2008 
Fonte: SESA / COPROM / NUVEP. Nota: 1. SINASC – DATASUS de 1997 a 2007; SINASC –  
SESA/NUIAS ano 2008. 
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2.1. Microrregiões de Saúde do Ceará e Mortalidade Materna 
 

 

As microrregiões de saúde são conceituadas como organizações 

territoriais com destaque na percepção e na qualidade de saúde oferecida à 

população. Essas microrregiões são representações de municípios com autonomia, 

com atuação política procurando de forma integrada e especializada a resolução da 

problemática de saúde desses espaços. 

 

A partir de 2006, o Estado do Ceará foi dividido em 22 (vinte e duas) 

microrregiões e 03 (três) macrorregiões de saúde compostas por Fortaleza, Sobral e 

Cariri, onde as duas últimas respondem pelos serviços especializados de maior 

complexidade e alto custo. Os limites entre as microrregiões são estabelecidos de 

acordo com a malha viária, a proximidade dos municípios, o deslocamento da 

população aos serviços de saúde, a capacidade máxima dos serviços de saúde 

existentes nos municípios, e a disposição política para resolução da problemática. 

 

As microrregiões obedecem às diretrizes organizacionais ditadas pelo 

Estado de acordo com o mapa abaixo: 

REGIÃO 01 Fortaleza
REGIÃO 02 Caucaia
REGIÃO 03 Maracanaú
REGIÃO 04 Baturité
REGIÃO 05 Canindé
REGIÃO 06 Itapipoca
REGIÃO 07 Aracati
REGIÃO 08 Quixadá
REGIÃO 09 Russas
REGIÃO 10 Limoeiro do Norte

REGIÃO 11 Sobral
REGIÃO 12 Acarau
REGIÃO 13 Tianguá
REGIÃO 14 Tauá
REGIÃO 15 Crateús
REGIÃO 16 Camocim
REGIÃO 17 Icó
REGIÃO 18 Iguatú
REGIÃO 19 Brejo Santo
REGIÃO 20 Crato
REGIÃO 21       Juazeiro do Norte

MICRORREGIÕES DO ESTADO DO CEARÁ

 
              Figura 01: Microrregiões do Estado do Ceará 
              Fonte: Dados da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, elaboração do autor. 
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Além dos serviços prioritários, as microrregiões de saúde atendem a 

serviços ambulatoriais e hospitalares especializados de média complexidade, 

acordados entre os municípios, levando em conta a otimização dos recursos e a 

resolubilidade, para garantia do atendimento à população da microrregião. Ademais, 

as microrregiões prestam atendimentos nas especialidades básicas de pediatria, 

gineco-obstetrícia, com serviços de urgência e emergência 24 horas.  

 

Nas microrregiões também estão presentes processos organizacionais da 

vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, vigilância ambiental; controle de 

endemias e sistema de informações em saúde. Os níveis da atenção primária, 

secundária e terciária, são integrados formando, assim, um sistema unificado, que 

se utiliza de mecanismos articuladores, dentre estes as centrais de regulação micro 

e macrorregionais para tornarem viáveis os sistemas de referência e contrarrefrência 

de usuários. Além disso, ocorre a participação direta da população, das lideranças e 

dos profissionais de saúde, na construção desse processo.   

 

É importante considerar que cada microrregião tem um órgão de 

representação da Secretaria Estadual da Saúde, denominado Célula Regional de 

Saúde (CERES), além de uma comissão de intergestores bipartite microrregional 

composta por secretários municipais de saúde e representantes da Secretaria da 

Saúde do Estado. Essa comissão é responsável pela negociação e ajuste das ações 

e serviços de saúde nas microrregiões.  

 

As microrregiões de saúde fazem uso de mecanismos gerenciais para o 

desenvolvimento de suas atribuições, com destaque para o Plano Diretor da 

Regionalização (PDR), utilizado para regulamentar o processo de regionalização da 

assistência à saúde da população do Estado, de acordo com a Norma Operacional 

da Assistência à saúde (NOAS/2001-portaria nº 95 de 26.01.2001), do Ministério da 

Saúde. Tal instrumento define o perfil assistencial dos municípios e estabelece o 

Sistema de Referência e Contrarreferência.  

 

O PDR tem como alvo a garantia da total assistência e o acesso da 

população aos serviços e ações de saúde. A programação acordada e integrada 

expressa as responsabilidades do Estado e dos municípios para a assistência à 
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saúde, daí a grande importância do estudo desse processo de regionalização e a 

análise do perfil da mortalidade materna e da assistência.  

 

Sendo assim, é relevante analisar a evolução da RMM nas microrregiões 

do Estado, pois este é um indicador cuja análise revela o acesso da mulher à 

assistência à saúde, os riscos da gestação e do parto, e a adequação do sistema de 

assistência à saúde em oferecer respostas exatas às suas necessidades. Portanto, 

demonstra-se em uma escala mais local a condição social e econômica da mulher.   

 

Por meio da FIGURA 2 podemos verificar que houve uma redução das 

regiões que apresentam RMM entre 147,36 e 169,97 óbitos por 100 mil nascidos 

vivos, o que é bom para o Estado, porém ainda existem regiões com elevados 

valores de RMM como Russas e Icó. Além disso, como um fato preocupante, 

podemos ressaltar algumas microrregiões que possuíam níveis mais baixos de 

RMM, porém no segundo período da análise apresentaram elevações em seus 

valores, como Quixadá (de 33,71 para 52,07), Limoeiro do Norte (de 53,38 para 

81,61) e Tauá (de 83,73 para 130,69). Esses resultados compõem um quadro de 

violação dos direitos humanos de mulheres e de crianças, atingindo de forma 

desigual aquelas das classes sociais com acesso restrito aos bens sociais no 

Estado. 
 

Figura 02: RMM no período de 1997 a 2002 e 2003 a 2008 
Fonte: Dados da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, elaboração do autor. 
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Dessa forma, pode-se verificar que a RMM tem variado não apenas no 

tempo como também entre as regionais de saúde, o que demonstra a importância do 

estudo do seu perfil a este nível de agregação. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA  
 

 

A gravidez é caracterizada por mudanças físicas, fisiológicas e 

psicológicas, ansiedades, fantasias, temores e expectativas (BUCHABQUI, 

ABECHE, BRIETZKE, 2006). Entretanto, quando esse fenômeno torna-se 

patológico, o que não é raro, tais mudanças afloram de forma muito mais intensa 

(LEAL, 2004). Quando alguma patologia acontece neste período, garantir que o 

resultado seja o binômio mãe-filho integralmente saudável passa a ser um objetivo 

desafiador aos profissionais de saúde (NETTINA, 2003). 

 

As mortes maternas, segundo a literatura, são divididas em dois grupos: 

obstétricas diretas, quando resultantes de complicações obstétricas durante a 

gravidez, parto e puérperio, causadas por intervenções, omissões ou tratamentos 

incorretos; e indiretas, essas decorrentes de doenças prévias à gestação ou que se 

desenvolveram neste período, não relacionadas a causas obstétricas, mas 

agravadas pelo efeito fisiológico gestacional (BRASIL, 2002). 

 

As principais causas do óbito materno, resultantes de causas diretas, são 

a eclampsia (forma mais grave da DHEG), as hemorragias, a infecção puerperal e o 

aborto (BRASIL, 2000). 

 

A discrepância da mortalidade materna em países desenvolvidos e em 

países subdesenvolvidos é muito grande. Em países como Japão e Canadá a 

mortalidade materna está entre as últimas causas de morte, enquanto que, no Brasil, 

está entre as dez primeiras (BOYACIYAN et al,1998; TANAKA, 2001). 

 

Um estudo realizado em um serviço de obstetrícia em São Paulo, 

considerando um período de 10 anos (1997- 2008), evidenciou que 95% das mortes 

maternas poderiam ter sido evitadas, se não fossem as dificuldades naquilo que os 

pesquisadores chamam de vértices do triângulo assistencial: profissionais de saúde, 

mulher gestante e o próprio sistema de saúde (ARKADER e VASCONCELOS, 

2008).                       
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No Ceará, poucos estudos procuraram traçar um perfil da mortalidade 

materna evidenciando suas causas primárias. Entre esses, destaca-se Carvalho 

(2006) que investigou o perfil da mortalidade materna entre 2000 e 2003, com um 

foco específico nas mortalidades que ocorreram na Maternidade Escola Assis 

Chateaubriand. Apresentaram-se, no estudo, as seguintes estatísticas: Razão da 

Mortalidade Materna, Causas Básicas, Óbitos Maternos e Pré-natais, Faixa Etária, 

Tipos de Partos e Locais de Ocorrências. De acordo com os resultados, no período 

ocorreram 465 óbitos, verificou-se também que a maior RMM ocorreu em 2002 

(88,7/100.000NV) e a segunda maior em 2000 (78,8/100.000NV). O maior número 

de óbitos maternos ocorreu por causas obstétricas diretas (77 casos), seguida de 

mortes indiretas (21) e mortes por causas indeterminadas (14), formando um total de 

112 óbitos no período. Conforme se percebe, as causas obstétricas diretas se 

sobrepõem às causas obstétricas indiretas. Entretanto, existe associação analítica 

entre os anos observados, a mortalidade e essas causas.  

 

Segundo os dados observados na pesquisa citada, considerando apenas 

os casos válidos, ocorre maior percentual de óbitos na faixa etária entre 20 e 24 

anos (85 casos ou 18,3%); nesse trabalho ainda ficou demonstrado que dos 465 

casos apenas 352 (76,2%) tiveram atendimentos em hospitais, seguido dos 

atendimentos em domicílio e em outros locais. Podemos afirmar, portanto, que de 

acordo com o estudo na Maternidade Escola Assis Chateaubriand - UFC, o número 

de óbitos foi considerado alto ao longo dos anos: em 2000, 7 óbitos; em 2001, 4 

óbitos; em 2002, 11 óbitos; e em 2003, 14 óbitos. As causas obstétricas diretas 

foram as mais prevalecentes, com a eclampsia sendo a principal responsável (30% 

dos casos). 

 

Freire & Santos (1995) estudaram causas de óbitos maternos no 

HC/UFPE, bem como a RMM entre 1985 e 1995.  Segundo evidenciou o estudo, as 

causas mais frequentes de óbitos maternos foram: Doença Hipertensiva Específica 

da Gravidez (45,39%), Infecções (30,76%) e Hipertensão Pulmonar (5,39%). Os 

autores encontraram também nesse estudo uma RMM de 151 por 100.000 NV. 

Embora esta razão esteja dentro da média das maternidades terciárias do país, os 

autores advogam que as ações de saúde governamentais (assistência pré-natal, 
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assistência ao parto e planejamento familiar) poderiam contribuir para reduzi-la, pois 

se mostram ainda deficientes.    

 

Freitas e Araújo (2007), no seu estudo epidemiológico documental e 

quantitativo, afirmaram que os óbitos maternos são mais elevados nos países em 

desenvolvimento como o Brasil e são na maioria das vezes de causas evitáveis. 

Nesse trabalho os autores analisaram as seguintes características da mortalidade 

materna: raça, estado civil, escolaridade, ocupação, residência, momento em que 

ocorreu o óbito e causa mortis. De acordo com o estudo, o número de óbitos com 

maior frequência ocorreu entre mulheres pardas, casadas e donas do lar e tiveram 

como “causa mortis” principais: Doença Hipertensiva Específica da Gestação 

(DHEG) com suas complicações, as infecções respiratórias, principalmente com 

septicemia, o choque hipovolêmico por complicações de causas obstétricas e 

cardiopatias.  

 

Nesta dissertação pretende-se não apenas atualizar o perfil da 

mortalidade materna no Ceará, mas também estudá-la ao nível microrregional e sob 

a lógica da Economia da Saúde.  

 

Na Economia da Saúde (Grossman, 1972), podemos transcrever o vértice 

do triângulo assistencial, como definido anteriormente, em fatores de demanda (a 

mulher gestante com suas características) e oferta de saúde (o sistema como um 

todo). Desta forma, se uma mulher não faz o pré-natal de forma adequada por 

fatores culturais ou econômicos, este é um problema de demanda por saúde. No 

entanto, se a mulher procura os postos de saúde e não recebe atendimento 

adequado, este é um problema de oferta.       
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4. METODOLOGIA  
 

 

Para traçar o perfil da mortalidade materna nas microrregiões do Ceará foi 

utilizada uma base de dados proveniente da Secretaria de Saúde do Estado do 

Ceará. Esta base de dados possui informações de todas as mortalidades maternas 

registradas no Estado entre 1997 e 2008. Dentre as informações contidas 

investigaremos aquelas que identificam padrões de mortalidade materna levadas por 

fatores de demanda e oferta. As estatísticas escolhidas para esta análise estão 

descritas no quadro 1.  

 

A primeira é o percentual de óbitos onde ocorreu assistência hospitalar 

que está relacionada à acessibilidade e utilização dos serviços de saúde. Desta 

forma, contém elementos tanto do lado da demanda quanto da oferta.  

 

A segunda é o percentual de transferência de gestantes. Apesar da 

garantia da assistência ser um direito, faltam políticas públicas que garantam um 

parto humanizado e seguro, com oferta de assistência às necessidades da gestante. 

Muitas vezes a transferência ocorre por falta de recursos humanos (profissional 

médico) e também porque o hospital não possui resolubilidade para as 

intercorrências que surgem durante a evolução do trabalho de parto, colocando em 

risco a vida da mãe e da criança.  

 

A terceira é o percentual de consultas pré-natal que está atrelada à 

responsabilidade do sistema em realizar e oferecer o número de atendimentos 

necessários orientados pelo Ministério da Saúde (3 a 6 consultas pré-natal), como 

também ao comprometimento da gestante em procurar o posto ou serviço de saúde 

para as devidas orientações e acompanhamento da gestação. As mulheres que 

procuram o serviço para realização do pré-natal dirigem-se inicialmente à recepção 

que, na maioria das vezes, se constitui em um local de grande tensão uma vez que 

as usuárias que chegam ao hospital a partir das 6 horas da manhã em busca da 

consulta médica permanecem na fila de marcação sem a garantia de que 

conseguirão uma ficha ou uma vaga e os funcionários ficam ansiosos com a 

responsabilidade de adequar a oferta à demanda.  



 27

Estatísticas Definição 
Percentual de óbitos com 

atendimento hospitalar.  

Óbito hospitalar é aquele que ocorre a qualquer momento e em 

qualquer dependência de um hospital ou estabelecimento de 

saúde, independentemente do tempo transcorrido entre a chegada 

da paciente e seu falecimento. O óbito da paciente dentro da 

ambulância, a caminho do hospital, também é considerado 

hospitalar.  

Percentual de óbitos em que 

ocorreu a transferência da 

gestante para outras unidades 

de saúde. 

Mudança de um paciente de uma unidade de internação para outra 

dentro do mesmo hospital ou para outra Unidade de Saúde de 

acordo com a complexidade exigida pelo diagnóstico do paciente.  

Percentual de óbitos com 

consultas de pré-natal 

adequado.   

Segundo o Ministério da Saúde (MS), o número de consultas pré-

natais deve ser, no mínimo, 6 nas pacientes de alto risco. Nesse 

trabalho consideramos o mínimo de 4 consultas. 

Percentual de óbitos por 

causas evitáveis.   

O conceito de “mortes evitáveis” foi proposto por Suarez-Varela 

(2007) como “aquelas causas de óbitos cuja ocorrência está 

intimamente relacionada à intervenção médica”, sugerindo que 

determinados óbitos não deveriam ocorrer por ser possível sua 

prevenção e/ou tratamento do agravo ou condição que o determina.

Percentual de óbitos de mães 

em idade gestacional de risco.  

A idade da mãe é considerada variável importante, principalmente 

em estudos demográficos, em especial os de fecundidade. Os 

extremos reprodutivos vão de 10 a 14 e de 40 a 49 anos no Brasil. 

Quadro 01: Análise e definição das estatísticas  
Fonte: Mello Jorge, MHP.; Laurenti, R. e Gotlieb, SLD. Análise da qualidade das Estatísticas Vitais 
brasileiras: a experiência da implantação do SIM e do SINASC. Ciência e Saúde Coletiva, v. 12 (3), 
2007. 

 

 

A quarta é dada pelo percentual de óbitos por causas evitáveis que 

acontece porque muitas vezes a gestante possui fatores que poderão ser agravados 

durante o trabalho de parto, como hipertensão arterial que poderá evoluir para Pré-

eclampsia, Eclampsia ou Síndrome de HELLP. São situações onde a mortalidade 

poderia ser evitada se os devidos cuidados tivessem sido tomados, explicando e 

orientando a gestante para os riscos e os procedimentos imediatos com o 

surgimento dos mesmos. Atualmente ocorrem mortes de mulheres mesmo diante 

das possibilidades de detecção de patologias em processos de atendimentos 

preventivos, evitando intercorrências, por controles de pressão arterial, interrupção 

da gravidez de risco, e processos cirúrgicos, objetivando a preservação da mãe e do 

filho. Esta é uma estatística sintetizadora da oferta, dado que é a falta de assistência 

que faz a morte ser evitável. 
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A quinta é dada pelo percentual de mortes em idade de risco que 

contempla as gestações com algum perigo, pois nesses grupos extremos 

encontram-se mulheres de 10 a 14 e 40 a 49 anos. No caso das meninas de 10 a 14 

anos de idade a maternidade precoce se apresenta de forma mais concentrada e 

torna evidente a questão da vulnerabilidade sociodemográfica que em última 

instância é responsável pela observação indireta de certo número de filhos não 

planejados, na maioria dos casos, pela falta de informação e acesso aos meios 

existentes para evitar gravidez não desejada. Podemos observar que em um país 

em vias de desenvolvimento como o Brasil, a análise das curvas de fecundidade 

correspondem a contextos geográficos que se encontram em distintos estágios de 

desenvolvimento econômico e social. Portanto, estes grupos populacionais são mais 

vulneráveis em termos de educação, renda e trabalho. Além disso, são muito 

influenciados por fatores culturais, sendo assim, um importante indicador de 

demanda. 

 

Embora a distribuição destas estatísticas nas microrregiões seja uma 

análise interessante por si, este trabalho abordará cada um destes problemas 

utilizando um indicador que mede a intensidade relativa de cada um dos problemas 

levantados pelas mesmas. Este indicador é o Quociente Locacional (QL) que é uma 

medida de localização de especialidades, no sentido em que permite avaliar o grau 

relativo de concentração de uma determinada variável.  

 

Usar essa medida de economia regional na área da saúde é uma forma 

de aplicar a economia nessa área, além disso, o QL é um indicador de situação, 

qualificador da mortalidade materna do ponto de vista da demanda e da oferta por 

serviços de saúde, e está menos sujeito ao problema comum de subcontagem 

considerando-se que todas as microrregiões de saúde estão sujeitas 

proporcionalmente a este mesmo problema. Como analisamos as microrregiões 

dentro de um Estado, este pressuposto não parece tão restritivo. 

 

No cálculo do QL é comparada a importância da mortalidade materna na 

região, com a importância que essa mesma variável tem numa região padrão. A 

região padrão pode ser o espaço composto pelo conjunto de regiões em análise ou 
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outra região distinta, para a qual se assume existir uma distribuição setorial “ótima” 

da variável em análise. 

 

O Quociente locacional da causa de morte i na regional de saúde j é dado 

por: 

 

 

 

onde Eij é o número de mortes pelo motivo i na microrregião j; E•j  é a 

soma de todos os casos/motivos (∑i) na microrregião j; E i• é a soma do número de 

mortes pelo motivo i no Estado como um todo; E•• é o total de casos/motivos de 

mortalidade (∑ij ) no Estado do Ceará. 

 

Quando uma microrregião tem um QL igual a 1, ela reproduz a mesma 

estrutura da economia de referência, no caso, o total do Estado. Valores maiores do 

que a unidade indicam uma especialização da variável, que neste contexto sugere 

que a prevalência da mortalidade por causa específica na microrregião está acima 

da média do Estado. Os QL’s menores do que 1, obviamente, indicam que a variável 

tem uma incidência relativamente menor na regional de saúde de referência.  

 

Podemos, com o QL, identificar clusters da mortalidade materna. Sendo 

assim, os conceitos clássicos da economia como demanda e oferta de bens e 

serviços constituem importantes reflexos sobre o mercado de saúde no Ceará e nas 

suas microrregiões seja em nível macro ou micro. 

 

Calculou-se, então, o Quociente Locacional para as 211 regionais de 

saúde do Estado do Ceará em dois períodos, 1998-2002 e 2003-2008, de acordo 

com a disponibilidade de dados junto à Secretaria de Saúde do Estado do Ceará.  

 

 
 
                                                 
1 Atualmente, o Estado está representado por 22 microrregiões, porém, para o presente trabalho, 
utilizamos as 21 microrregiões de acordo com a representação do período analisado. 
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5. RESULTADOS 
 

 

Nesta seção são analisadas as estatísticas para caracterizar o perfil da 

mortalidade materna no Estado do Ceará por microrregiões tanto pela variável, 

diretamente, como pelo seu Quociente Locacional. Para facilitar a análise, neste 

segundo caso, foram construídos os mapas das microrregiões do Estado nos 

períodos de 1997 a 2002 e 2003 a 2008. Além disso, as tabelas com os QL’s e os 

percentuais das estatísticas estão expostas no anexo.   

 

 

5.1. Análise Temporal das Variáveis de Oferta e Demanda da Mortalidade 
Materna 
 

 

De acordo com a Tabela 1, no anexo, os percentuais de óbitos com 

atendimento hospitalar nas microrregiões de saúde de Tauá, Russas e Limoeiro do 

Norte apresentaram variações negativas nos períodos. Isso reflete em qualidade 

ruim de prestação de assistência básica à mulher. Por outro lado, microrregiões 

como Caucaia, Crato e Tianguá apresentaram variação positiva no período 

analisado.  

 

Verificamos também que a variação no percentual de óbitos em que 

ocorreu a transferência da gestante para outras unidades de saúde nas 

microrregiões de Itapipoca, Tauá, Iguatu e Brejo Santo, apresentou aumento no 

período, o que significa diminuição do poder de resolubilidade na assistência à 

saúde da mulher.  

 

Podemos, ainda, observar melhora no percentual de óbitos com consultas 

de pré-natal adequado (4 ou mais), nas microrregiões  de Canindé, Juazeiro e Tauá. 

Porém, a variação de grande parte das microrregiões foi negativa, com destaque 

para Brejo Santo, Fortaleza e Crateús, o que aponta para a necessidade do 

desenvolvimento e implantação de políticas públicas em saúde, de esclarecimentos, 
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e implantação de um modelo de assistência à gestante que demonstre resultados 

positivos em relação à realidade atual.  

 

Ainda de acordo com a tabela 2, podemos afirmar que houve uma 

variação positiva no percentual de óbitos por causas evitáveis, nos períodos 

analisados, nas microrregiões de Limoeiro do Norte, Russas e Itapipoca. Este 

resultado não favorece um cenário de melhora qualitativa na mortalidade materna, o 

pode ser um empecilho para a realização dos Objetivos do Milênio, por exemplo.  

 

Do lado da demanda, também podemos observar que a maioria das 

microrregiões apresentou variações temporais negativas no percentual de mães com 

pré-natal adequado. Ou seja, para que a mortalidade materna encontre uma redução 

continuada e estável no Ceará é preciso que as políticas sejam voltadas não apenas 

para a melhoria da assistência à saúde, como também da assistência à família. 

 

 

5.2 Análises dos Quocientes Locacionais   

 

5.2.1 QL do percentual de óbitos com atendimento hospitalar 
 

De acordo com a FIGURA 2 podemos analisar o QL para o percentual de 

óbitos com atendimento hospitalar nas microrregiões de saúde do Estado do Ceará.   

Observamos que no período de 1997 a 2002 as áreas de abrangências das 

microrregiões de saúde de Caucaia, Tianguá, Camocim e Crato apresentaram os 

seguintes valores do QL 0,89, 0,90, 0,99 e 0,85, respectivamente. No período de 

2003 a 2008 essas mesmas regionais de saúde apresentaram os seguintes QL’s: 

1,06, 1,05, 1,06 e 1,05. Isso demonstra uma melhor atenção à saúde básica das 

gestantes, ou seja, o óbito ocorreu dentro dos padrões assistenciais e de 

responsabilidade da assistência médica-hospitalar. Pode-se verificar queda no QL 

nas seguintes regionais: Russas (1,03 para 0,83) e Brejo Santo (1,05 para 0,85). 

Nessas microrregiões podemos concluir que houve uma redução nos cuidados à 
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gestante e piora no processo de organização da regulação aos procedimentos de 

assistência em obstetrícia. 

 

Analisando o Estado como um todo, podemos verificar uma melhoria na 

região norte e uma inversão na região sul entre Brejo Santo e Crato com 

permanência da microregião de Juazeiro do Norte. Porém, grande parte do Estado, 

principalmente a região central, encontra-se em situação preocupante. 

 

  

Figura 03 – Percentual de óbitos com atendimento hospitalar no período de 1997-2002 e 2003-2008 
Fonte: Dados da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, elaboração do autor. 
 

 

5.2.2. QL do percentual de óbitos em que ocorreu a transferência da gestante 
para outras unidades de saúde 

 

 

Observamos, na FIGURA 3, que, no período, o QL do percentual de 

óbitos com transferência da gestante para outras unidades de saúde das regionais 

de Itapipoca (0,16 para 1,37) e Brejo Santo (0,84 para 1,15) demonstrou a  

inexistência de  capacidade instalada  para um atendimento de excelência. 

Enquanto que nas regionais de Fortaleza (1,01 para 0,94), Canindé (1,45 para 0,97), 

Quixadá (1,17 para 0,86), Russas (1,02 para 0,95), Tianguá (1,03 para 0,79) e 

Camocim (1,30 para 0,79)  verificamos uma melhora  no atendimento havendo 
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mudança  na assistência à gestante,  evitando assim, a transferência, o que 

demonstra melhora na resolubilidade local.  

 

No Estado como um todo podemos verificar melhoria na região central e a 

persistência do problema em regiões como Acaraú, Crateús, Limoeiro do Norte, 

Aracati, entre outros. 

 

  

Figura 04: Percentual de óbitos em que ocorreu a transferência da gestante para outras unidades de 
saúde período de 1997-2002 e 2003-2008 
Fonte: Dados da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, elaboração do autor. 
 

 

5.2.3 QL do Percentual de Óbitos com Consultas de Pré-Natal Adequado 
 

 

Com relação ao percentual de consultas de pré-natal, o seu 

acompanhamento tem como objetivos principais: rastreamento clínico e laboratorial 

da gestante de forma a identificar alterações e/ou patologias que possam afetar a 

mãe e seu bebê durante a gestação e aconselhamento da gestante e de seus 

familiares para que a gestação transcorra com tranquilidade. O Ministério da Saúde 

(MS) preconiza que deveriam ser realizadas pelo menos seis consultas durante a 
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gestação, porém nesse trabalho consideraremos o mínimo de quatro consultas. A 

qualidade das consultas de pré-natal é meta importante do governo do nosso país, 

pois as elevadas taxas de mortalidade materna ainda hoje existentes na maioria dos 

casos devem-se à precariedade da assistência pré-natal. Os bons resultados da 

gestação são diretamente proporcionais à precocidade do início do 

acompanhamento pré-natal, da frequência e qualidade do mesmo. Sendo assim, são 

necessários o monitoramento do processo de atenção no atendimento obstétrico e a 

avaliação da incidência de situações clínicas de risco, para com isso, romper o 

processo antes da ocorrência do óbito.   

 

No período, de acordo com a FIGURA 4, as gestantes, na área escura do 

mapa, foram contempladas com um número de quatro ou mais consultas. Nas 

microrregiões de Fortaleza (1,03 para 0,75), Caucaia (1,17 para 0,96) e Crateús 

(1,12 para 0,84) verificam-se elevações na incidência do percentual de três ou 

menos consultas pré-natais, esse é um prognóstico ruim, daí surge a necessidade 

do desenvolvimento de ações para qualificar a atenção à gestação.. No entanto, o 

resultado do QL foi melhor em regionais como: Quixadá e Limoeiro do Norte (0,82 

para 1,25), Tianguá (0,75 para 1,05), Tauá (0,76 para 1,25), Iguatu (0,91 para 1,05), 

Crato (0,93 para 1,10) e Juazeiro do Norte (0,64 para 1,08).   

 

Observando os mapas percebe-se uma melhora na região central e sul do 

Estado com deficiências nas regionais de Camocim, Caucaia, Maracanaú, Fortaleza, 

Canindé, Crateús e Icó. 
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Figura 05: Percentual de óbitos com consultas de pré-natal adequado período de 1997-2002 e 2003-
2008 
Fonte: Dados da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, elaboração do autor. 
 

 

5.2.4 QL do Percentual de Óbitos por Causas Evitáveis 
 

 

As mortes evitáveis podem derivar, em algum grau, de indicadores 

sensíveis à qualidade da atenção à saúde prestada pelo sistema de saúde, que, por 

sua vez, podem acarretar a tomada de medidas de resultado ou de impacto dessa 

atenção. Analisando os dois mapas percebe-se a necessidade de desenvolvimento 

de políticas públicas voltadas para a saúde. 

 

Observa-se alta incidência do percentual de mortes evitáveis na regional 

de saúde de Limoeiro do Norte com QL de 0,97 no primeiro período e de 1,17 no 

segundo período. A redução na ocorrência desse percentual ocorreu em: Maracanaú 

(1,10 para 0,97), Canindé (1,05 para 0,95) e Juazeiro do Norte (1,01 para 0,96). 

 

No Estado, as regionais de saúde como Camocim, Acaraú, Caucaia, 

Fortaleza, Baturité, Tauá, Iguatu e Brejo Santo ainda permanecem com esse 
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problema preocupante, o que sugere reavaliação e o redirecionamento de políticas e 

implementação de leis que priorizem a qualidade do atendimento à mulher.   

 

 

  
Figura 06: Percentual de óbitos por causas evitáveis período de 1997-2002 e 2003-2008 
Fonte: Dados da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, elaboração do autor. 
 

 

5.2.5 QL do Percentual de Óbitos de Mães em Idade Gestacional de Risco. 
 

 

Na FIGURA 6 observa-se o QL da faixa etária no período de 1997 a 2002 

e 2003 a 2008 levando em conta os extremos reprodutivos (10 a 14 e 40 a 49 anos). 

Pode-se verificar que a gravidez nessas idades reflete o desconhecimento da mulher 

dos riscos inerentes da gravidez. Tal atitude é muitas vezes tomada por conta da 

cultura local, do nível educacional (em algumas regiões isso é normal ou por conta 

do trabalho as mulheres engravidam mais tarde), da falta de educação em saúde, 

além de outros fatores de índole pessoal e social.  

 

Um QL elevado significa aumento no percentual de óbitos em idades de 

risco e esse fato pôde ser verificado no primeiro período na maior parte do Estado 

com melhorias no período seguinte nas regionais na parte oeste do estado. 
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A expansão da ocorrência do referido percentual ocorreu nas 

microrregiões de Iguatu (0,77 para 1,78), Itapipoca (0,50 para 1,34), Icó (0,29 para 

1,11) e Fortaleza (0,33 para 1,09). Porém, regionais como Caucaia (1,50 para 0,58), 

Maracanaú (1,04 para 0,21), Baturité (1,00 para 0,00), Sobral (1,33 para 0,89), 

Crateús (1,08 para 0,76) e Brejo Santo (1,29 para 0,89) apresentaram avanços 

positivos em seus indicadores.  

 

   

Figura 07: Percentual de óbitos de mães em idade gestacional de risco período de 1997-2002 e 
2003-2008 
Fonte: Dados da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, elaboração do autor. 
 

 

A Figura 4, no anexo, sintetiza a situação das microrregiões do Estado. 

Nessa tabela calcularam-se as variações percentuais entre o primeiro e o segundo 

período para as variáveis estudadas e o QL mais recente (2003 a 2008). Com isso, é 

possível analisar se a regional de saúde está melhorando seus indicadores de oferta 

e demanda ao longo do tempo, e onde as intensidades dos fatores causa/morte 

estão relativamente mais concentrados (QL’s). 

 

Ainda para simplificar a qualificação da situação atual da microrregião, 

optou-se por focar atenção em duas variáveis chave: i) o percentual de óbitos em 

que ocorreu a transferência da gestante para outras unidades (oferta), e ii) o 
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percentual de óbitos com consultas de pré-natal adequado (demanda). Com relação 

à primeira variável, situações piores ocorrem quando se encontra uma situação de 

variação temporal positiva e ainda uma alta incidência do problema. Para a variável 

de demanda, o contrário aponta as microrregiões em piores situações (variações 

negativas e baixa incidência).  

 

Nesta perspectiva, as microrregiões que apresentaram situações 

alarmantes quanto à oferta foram: Caucaia, Maracanaú, Itapipoca, Aracati, Limoeiro 

do Norte, Acaraú, Crateús, e Brejo Santo. Com relação às piores situações de 

demanda, destaque para as microrregiões de Fortaleza, Caucaia, Crateús e 

Camocim. Observa-se, então, que as microrregiões de Caucaia e Crateús 

apresentaram padrões de mortalidade materna comparativamente piores tanto por 

indicadores de oferta quanto de demanda, o que sugere uma atenção maior para 

estas localidades, na identificação e correção das falhas de assistência.   

 

Diante do exposto, percebe-se que a morte da mulher durante o parto, 

somada à falta de políticas públicas adequadas, torna mais agravante a situação da 

família, pois a perda do principal sustentáculo familiar provoca danos aos filhos e 

filhas mais velhos que têm que assumir as responsabilidades domésticas, fato este 

que limita ou impede o acesso à educação e formação, comprometendo suas 

oportunidades no futuro. Sendo assim, o impacto da mortalidade materna vai além 

da unidade familiar, atingindo também a comunidade e a economia da região.   
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6. CONCLUSÃO 
 

 

Esta dissertação procurou traçar um perfil da mortalidade materna nas 

microrregiões de saúde do Estado do Ceará em dois períodos de tempo: 1998-2002 

e 2003-2008. Para isto, utilizaram-se dados da Secretaria do Estado do Ceará 

(SIMM), e fez uso da terminologia econômica classificando as causas da 

mortalidade como relacionadas a fatores de oferta e/ou demanda e utilizando o 

Quociente Locacional, como indicador de especialização da causa da morte nas 

microrregiões de saúde. Desta forma, pode-se qualificar a situação da mortalidade 

materna em cada microrregião.  

 

Verificou-se inicialmente que existe uma variação considerável da razão 

de mortalidade materna entre as microrregiões. Este padrão regional é refletido nas 

variáveis que qualificam a mortalidade materna em cada microrregião, e que variam 

tanto no tempo como entre elas.   

 

Por meio da análise dos mapas concluiu-se que regionais de saúde como 

Russas e Brejo Santo apresentaram fragilidades no percentual de óbitos com 

atendimento hospitalar devido o reduzido percentual. Microrregiões como Itapipoca e 

Brejo Santo também se encontram em situação ruim por conta do elevado 

percentual de óbitos com a transferência da gestante para outras unidades de 

saúde. A situação é preocupante em regionais como Fortaleza, Caucaia e Crateús 

no que se refere ao percentual de óbitos com consultas de pré-natal adequado, pois 

ainda não é o ideal.   

 

Duas microrregiões se destacaram por apresentarem situações relativas 

piores tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda: Caucaia e Crateús. 

Embora seja importante verificar as situações específicas destas duas microrregiões, 

os altos níveis de mortalidade materna e as baixas perspectivas temporais sugerem 

a necessidade de ações assistenciais voltadas ao parto de maneira mais 

contundente no estado como um todo.  
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Os programas de prevenção primária, em especial a assistência pré-natal, 

devem enfatizar a necessidade do seguimento e tratamento de todas as condições 

patológicas que possam surgir durante a gravidez, ocasionando a morte materna.  

 

Para reduzir as taxas de mortalidade materna são necessários 

investimentos em saúde, educação e obras de infra-estrutura. Além disso, para 

garantir a maternidade plena, segura e desejada, deve-se promover o planejamento 

materno e familiar por meio do acesso a programas e métodos contraceptivos 

convenientes e gratuitos.  
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Tabela 01: Perfil da Mortalidade Materna por Estatísticas de Oferta e Demanda por Saúde – Ceará 1998-2002 e 2003-2008 
Estatísticas de Oferta Estatísticas de Demanda 

% Mortes Evitáveis 
% Mortes com 

Assistência 
Hospitalar 

% Sem Resolubilidade 
Local % Idade de risco % Pré-natal adequado Regional de 

Saúde 

1998-2002 2003-2008 1998-2002 2003-2008 1998-2002 2003-2008 1998-2002 2003-2008 1998-2002 2003-2008 
Fortaleza 84,6 92,2 93,9 86,5 37,1 54,8 3,7 12,3 63,3 51,6 
Caucaia 80,4 89,1 72,9 87,0 47,6 73,8 16,7 6,5 71,4 65,5 
Maracanaú 84,0 82,9 92,3 83,3 45,8 65,9 11,5 2,4 57,1 60,0 
Baturité 77,8 92,9 88,9 87,5 85,7 66,7 11,1 0,0 75,0 90,9 
Canindé 80,0 81,3 68,8 76,5 53,3 56,3 18,8 11,8 33,3 64,3 
Itapipoca 61,1 78,9 72,2 80,0 5,9 80,0 5,6 15,0 85,7 86,7 
Aracati 66,7 71,4 88,9 92,9 62,5 76,9 0,0 0,0 100,0 90,9 
Quixadá 68,2 50,0 77,3 70,0 42,9 50,0 18,2 30,0 50,0 85,7 
Russas 64,0 83,9 84,0 67,7 37,5 55,2 12,0 22,6 81,0 80,0 
Limoeiro do N. 73,9 100,0 73,9 60,0 47,6 80,0 13,0 20,0 50,0 85,7 
Sobral 71,2 83,3 83,6 85,0 31,7 49,1 14,7 10,0 74,2 73,7 
Acaraú 92,6 90,6 85,2 84,8 40,0 75,8 11,1 15,2 63,2 81,8 
Tianguá 68,4 82,1 73,7 86,2 37,8 46,2 10,5 6,9 46,2 72,0 
Tauá 77,3 88,9 77,3 55,6 15,0 50,0 22,7 11,1 46,7 85,7 
Crateús 70,8 81,3 72,0 74,3 41,7 65,6 12,0 8,6 68,8 57,1 
Camocim 76,9 92,3 80,8 86,7 47,8 46,2 15,4 13,3 50,0 44,4 
Icó 54,8 63,6 71,0 75,0 32,1 36,4 3,2 12,5 65,4 68,4 
Iguatu 85,7 86,2 74,3 70,0 18,8 51,7 8,6 20,0 56,0 72,0 
Brejo Santo 85,7 100,0 85,7 70,0 30,8 66,7 14,3 10,0 88,9 71,4 
Crato 67,4 80,0 69,6 86,1 30,0 52,9 15,2 13,9 57,1 75,0 
Juazeiro do 
Norte 76,9 82,1 89,7 85,7 35,3 47,8 17,9 3,6 39,3 73,7 

Fonte: Dados da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, elaboração do autor. 
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Tabela 02: Perfil da Mortalidade Materna por Quociente Locacional (QL) – Ceará 1998-2002 e 2003-2008 
Estatísticas de Oferta Estatísticas de Demanda 

% Mortes Evitáveis 
% Mortes com 

Assistência 
Hospitalar 

% Sem Resolubilidade 
Local % Idade de risco % Pré-natal adequado Regional de 

Saúde 

1998-2002 2003-2008 1998-2002 2003-2008 1998-2002 2003-2008 1998-2002 2003-2008 1998-2002 2003-2008 
Fortaleza 1,11 1,08 1,15 1,06 1,01 0,94 0,33 1,09 1,03 0,75 
Caucaia 1,05 1,04 0,89 1,06 1,29 1,27 1,50 0,58 1,17 0,96 
Maracanaú 1,10 0,97 1,13 1,02 1,25 1,13 1,04 0,21 0,93 0,88 
Baturité 1,02 1,09 1,09 1,07 2,33 1,15 1,00 0,00 1,22 1,33 
Canindé 1,05 0,95 0,84 0,93 1,45 0,97 1,69 1,05 0,54 0,94 
Itapipoca 0,80 0,92 0,88 0,98 0,16 1,37 0,50 1,34 1,40 1,27 
Aracati 0,87 0,84 1,09 1,13 1,70 1,32 0,00 0,00 1,63 1,33 
Quixadá 0,89 0,59 0,94 0,85 1,17 0,86 1,64 2,67 0,82 1,25 
Russas 0,84 0,98 1,03 0,83 1,02 0,95 1,08 2,01 1,32 1,17 
Limoeiro do N. 0,97 1,17 0,90 0,73 1,29 1,37 1,18 1,78 0,82 1,25 
Sobral 0,93 0,98 1,02 1,04 0,86 0,84 1,33 0,89 1,21 1,08 
Acaraú 1,21 1,06 1,04 1,04 1,09 1,30 1,00 1,35 1,03 1,20 
Tianguá 0,90 0,96 0,90 1,05 1,03 0,79 0,95 0,61 0,75 1,05 
Tauá 1,01 1,04 0,94 0,68 0,41 0,86 2,05 0,99 0,76 1,25 
Crateús 0,93 0,95 0,88 0,91 1,13 1,13 1,08 0,76 1,12 0,84 
Camocim 1,01 1,08 0,99 1,06 1,30 0,79 1,39 1,19 0,82 0,65 
Icó 0,72 0,75 0,87 0,92 0,87 0,62 0,29 1,11 1,07 1,00 
Iguatu 1,12 1,01 0,91 0,85 0,51 0,89 0,77 1,78 0,91 1,05 
Brejo Santo 1,12 1,17 1,05 0,85 0,84 1,15 1,29 0,89 1,45 1,04 
Crato 0,88 0,94 0,85 1,05 0,82 0,91 1,37 1,24 0,93 1,10 
Juazeiro do 
Norte 1,01 0,96 1,10 1,05 0,96 0,82 1,62 0,32 0,64 1,08 

Fonte: Dados da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, elaboração do autor. 
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Tabela 03 - Perfil da Mortalidade Materna - Quadro Situacional das Regionais de Saúde – Ceará 1998-2002 e 2003-2008 

Variáveis de Oferta Variáveis de Demanda 

% Mortes Evitáveis 
% Mortes com 

Assistência 
Hospitalar 

% Sem Resolubilidade 
Local % Idade de risco % Pré-natal adequado Regional de 

Saúde 
Variação 

tempo 
Incidência 
(QL) 03-08 

Variação 
tempo 

Incidência 
(QL) 03-08 

Variação 
tempo 

Incidência 
(QL) 03-08 

Variação 
tempo 

Incidência 
(QL) 03-08 

Variação 
tempo 

Incidência 
(QL) 03-08 

Fortaleza Positiva Alta Negativa Alta Positiva Baixa Positiva Alta Negativa Baixa 
Caucaia Positiva Alta Positiva Alta Positiva Alta Negativa Baixa Negativa Baixa 
Maracanaú Negativa Baixa Negativa Alta Positiva Alta Negativa Baixa Positiva Baixa 
Baturité Positiva Alta Negativa Alta Negativa Alta Negativa Igual Positiva Alta 
Canindé Positiva Baixa Positiva Baixa Positiva Baixa Negativa Alta Positiva Baixa 
Itapipoca Positiva Baixa Positiva Baixa Positiva Alta Positiva Alta Positiva Alta 
Aracati Positiva Baixa Positiva Alta Positiva Alta ND Igual Negativa Alta 
Quixadá Negativa Baixa Negativa Baixa Positiva Baixa Positiva Baixa Positiva Alta 
Russas Positiva Baixa Negativa Baixa Positiva Baixa Positiva Alta Negativa Alta 
Limoeiro do N. Positiva Alta Negativa Baixa Positiva Alta Positiva Alta Positiva Alta 
Sobral Positiva Baixa Positiva Alta Positiva Baixa Negativa Baixa Negativa Alta 
Acaraú Negativa Alta Negativa Alta Positiva Alta Positiva Alta Positiva Alta 
Tianguá Positiva Baixa Positiva Alta Positiva Baixa Negativa Baixa Positiva Alta 
Tauá Positiva Alta Negativa Baixa Positiva Baixa Negativa Baixa Positiva Alta 
Crateús Positiva Baixa Positiva Baixa Positiva Alta Negativa Baixa Negativa Baixa 
Camocim Positiva Alta Positiva Alta Negativa Baixa Negativa Alta Negativa Baixa 
Icó Positiva Baixa Positiva Baixa Positiva Baixa Positiva Alta Positiva Igual 
Iguatu Positiva Alta Negativa Baixa Positiva Baixa Positiva Alta Positiva Alta 
Brejo Santo Positiva Alta Negativa Baixa Positiva Alta Negativa Baixa Negativa Alta 
Crato Positiva Baixa Positiva Alta Positiva Baixa Negativa Alta Positiva Alta 
Juazeiro do N. Positiva Baixa Negativa Alta Positiva Baixa Negativa Baixa Positiva Alta 
Fonte: Dados da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, elaboração do autor. 

 


